
 

НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ 

ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Жалпы ережелер 

1. Бұл ереже Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі Заңының  5 бабы 25) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы N137 бұйрығымен 

бекітілген «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастырудың ережесіне сәйкес жасалынған. 

2. Аталған ереже Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің 

(бұдан ары-университет) қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша 

оқу процесін ұйымдастырудың тәртібін анықтайды және жүзеге асырады. 

3. Қашықтықтан білім беру технологиялары мынадай үш негізгі 

технологиялар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін: 

1) желілік технология  

2) кейс-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту; 

3) ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту. 

4. Қашықтықтан білім беру технологиясының субъектілері білім 

алушылар мен білім беру ұйымдарының қызметкерлері болып табылады. 

 

  ІІ. Қашықтықтан білім беру технологиясыбойынша оқу процесін 

ұйымдастыру 

1. ҚБТ келесі қатынастарда пайдаланылады: 

1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру 

базасындағы қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша білім 

алушыларға; 

2) ерекше білім беруді қажет ететін тұлғаларға, оның ішінде мүгедек 

балаларға, бала кезінен мүгедектерге, I және II топтағы мүгедектерге 

барлық білім беру деңгейлеріндегі топтарға; 

3) жоғары және (немесе) жоғары білім беруден кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша білім алушылардың алмасу бағдарламалары 

бойынша мемлекеттен тыс жерлерге шыққан, "Болашақ" 

стипендиаттарынан бөлек білім алушыларға; 

4) жоғары білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша ұзақ 

мерзімді шетелдік іссапардағы (2 айдан астам уақыт) білім алушыларға; 

5) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушыларға; 

2. Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдаланумен оқу 

процесін ұйымдастырудың басты міндеттері: 

1) оқытуды даралау; 

2) оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру; 



3) дәстүрлі оқыту нысаны қолжетімсіз болып табылатын адамдарға білім 

беру қызметін ұсыну болып табылады. 

3. Білім беру ұйымдарымен қашықтықтан білім беру технологиясының 

дұрыс қызмет етуі үшін университет төмендегі функцияларды орындайды:  

1) оқу курстарын қолдау; 

2) білім алушыларға оқу материалдарын жеткізу; 

3) кеңестер беру; 

4) білім алушылармен кері байланысты ұйымдастыру; 

5) білім алушылардың білімдерін бақылау. 

4. ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар білім беру ұйымы 

басшысының атына оқуда ҚБТ-ны пайдалануға рұқсат беру туралы еркін 

нысанда өтініш жазады, оның негізінде білім беру ұйымының басшысы 

бұйрық шығарады. 

Бұйрыққа: 

1) білім алушының өтініші; 

2) білім алушының жеке оқу жоспары қоса беріледі. 

Білім беру ұйымы білім алушыны білім беру бағдарламасын меңгерудің 

жеке кестесімен қамтамасыз етеді. 

5. Қашықтықтан білім беру технологиялары университетте білім беру 

сапасын қамтамасыз ету барысында мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

стандартына сәйкес жүргізіледі. 

6. Оқу-әдістемелік басқарма қашықтықтан білім беру технологиялары 

бойынша оқу процесін жоспарлайды және ұйымдастырады, қашықтықтан 

білім беру технологиясымен байланысты құжаттамаларды жүргізеді, 

оқытушылар мен тьюторлардың біліктілігін арттыру мен сертификаттауды 

ұйымдастырады. 

7. Оқу-әдістемелік басқарма қашықтықтан білім беру технологиясына 

арналған ақпараттық ресурстарды қолданудың әдістерін әзірлейді. 

8. Оқу-әдістемелік басқарма қашықтықтан оқытудың бағдарламалық, 

ақпараттық және техникалық құралдарын әзірлейді, игереді және оларды 

пайдалануды қолдайды. 

9. Қашықтықтан білім беру технологиясы оқу процесі жұмыс оқу 

жоспары негізінде ұйымдастырылады, білім беру ұйымдарының 

басшылығымен бекітіледі. Жұмыс оқу жоспары мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім стандартына сәйкес типтік оқу жоспары негізінде жасалады. 

Оқу процесі барысында оқу сабақтары таңдалған қашықтықтан оқыту 

технологиясына сәйкес жүргізіледі. 

10. Жеделдетілген мерзімде білім берудің оқу бағдарламасын толық 

көлемде игеру қашықтықтан білім беру технологиялары жоғары оқу 

орындарының басшысы бекіткен оқу жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі. 

11. Білім алушылардың жеке оқу жоспары білім алушылармен 

жасалады, оқу-әдістемелік басқарма басшысымен келісіледі және бекітіледі. 

12. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша білім алушы 

тұлғалар үшін оқу сабақтары басталғанға дейін университет қашықтықтан 

оқыту жүйесімен таныстыру бойынша оқытудың кіріспе курсын өткізеді. 



13. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша білім алушылар 

кәсіптік оқу бағдарламаларының мазмұнын мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарына сәйкес толық меңгеруі тиіс. 

14. Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы оқыту "on-

line", "off-line" режимінде қашықтықтан оқыту сабақтарын өткізуге 

негізделеді және университет оқытушыларының жетекшілігімен оқу 

курстарының студенттерінің өз бетінше үйренуін көздейді. Студент 

Қашықтықтан оқу материалын оқып барлық тапсырмаларды орындайды. 

Оқытушы мен студенттің «on-line» және «off-line» режимдерінде өзара іс-

қимылы «Platonus»"ААЖ арқылы жүзеге асырылады.  

15. Академиялық кезеңнің әрбір бесінші аптасында кестеге сәйкес 

оқытушылардың студенттерге арналған on-line консультациялар өткізу 

көзделеді. Емтихан сессиясы басталғанға дейін студент кемінде төрт баға 

алуы тиіс (кемінде екі ағымдық баға және аралық бақылаудың екі бағасы). 

Аралық және қорытынды бақылауды өткізу мерзімі академиялық 

күнтізбемен анықталады.  

16. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып білім 

беру оқу бағдарламаларын іске асыру кезіндегі консультациялар бірнеше 

нысанда жүргізіледі: 

1) жеке күндізгі (білім алушылардың бастамасы бойынша); 

2) жеке қашықтықтан (бақылау және аттестаттау жұмыстарына арналған 

рецензиялар, телефон бойынша, e-mail, чат, форум арқылы); 

3) топпен қашықтықтан (чат арқылы, Web-сайтында жиі қойылатын 

FAQ айдары, телеконференциялар түрінде). 

17. Оқу сабақтары қашықтықтан оқыту кезінде бейне-лекциялар, 

теледидар лекциялары; радио-лекциялар; мультимедиалық лекциялар; 

бейнеконференциялар; телеконференциялар; электрондық оқу басылымдары 

бойынша (электрондық оқулықтар, мультимедиалық оқыту бағдарламалары, 

тренажерлар, ақпараттық-анықтамалық жүйелер) білім алушылардың өзіндік 

жұмыстары, виртуалды зертханалық практикумдар (имитациялық 

модельдер); компьютерлік тестілеу жүйелері; форумдар, чаттар мен 

электрондық пошта арқылы консультациялар нысанында жүргізіледі. 

18. Білім беру ұйымдары білім алушыларды мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарында қарастырылған кәсіптік практиканың 

барлық түрлерінен өту мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.  

19. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының 

талаптарын толық орындаған және жеке оқу жоспарларына сәйкес таңдалған 

мамандықтар бойынша оқу бағдарламасын меңгерген, қорытынды 

аттестаттауды тапсырған білім алушыларға мемлекеттік үлгідегі білім 

туралы құжат беріледі. 

20. Университет білім берудің компьютерлік ақпараттық жүйесінің 

көмегімен білім алушылардың біртума немесе лицензияланған, электрондық 

жеке істерін барлық білім алушылардың оқу процесінің нәтижелерін толық 

есепке алу мен мұрағаттық сақтауды жүргізеді. 

21. Барлық оқыту қызметі орта арқылы жүзеге асырылады: 



электрондық байланыс арқылы оқытушының (тьютордың) білім 

алушымен электрондық құралды пайдалану арқылы педагогикалық қарым-

қатынасы; 

білім алушының оқыту құралдарымен өзіндік жұмысы арқылы жүзеге 

асырылады. 

Байланыс уақытына кеңестермен қатар барлық бақылау іс-шаралары: 

сынақтар, емтихандар, зертханалық жұмыстар, рефераттар, эсселер, курстық, 

есептеу-кестелік жұмыстары, жобаларды қорғау, қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау кіреді. 

22. Қашықтықтан білім беру технологиясын ұйымдастырудағы маңызды 

кезең виртуальдық (синхрондық немесе асинхрондық) өзара іс-қимыл болып 

табылады. 

Синхрондық өзара іс-қимыл білім алушымен пен оқытушының нақты 

уақыт режиміндегі қатынасын қарастырады. Бұл үшін қашықтықтан білім 

беру технологиясы жүйелерінің чаттары немесе бейне конференциялар 

қолданылуы мүмкін. 

Асинхрондық өзара іс-қимыл білім алушымен пен оқытушы нақты 

уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жүзеге асырылады. Бұл 

жағдайда қашықтықтан білім беру технологиясы кезіндегі байланыс, 

әдеттегідей, жіберу тізімдерінің немесе телеконференциялардың көмегімен 

электрондық пошта бойынша хат алмасу арқылы ұйымдастырылады. 

Оқытушының кеңесі (синхрондық немесе асинхрондық) - қашықтықтан 

білім беру технологиясын іске асырудың міндетті шарттары. 

 

ІІІ. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша ҚБТ-ны 

қолдану 

1. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша білім алушыларға академиялық ұтқырлық 

бағдарламалары үшін пәндерді оқу кезінде жалпы көлемде оқудың барлық 

кезеңінде 60 академиялық кредиттен аспайтын ҚБТ-ны қолдануға рұқсат 

етіледі. 

2. Қос дипломды білім бағдарламасын және білім алушылардың алмасу 

бағдарламаларын іске асыру кезінде жоғары білім беру бағдарламасы 

бойынша білім алушылар үшін пәндерді оқу кезінде жалпы көлемде 120 

академиялық кредиттен аспайтын және магистратура білім бағдарламасы 

бойынша 60 академиялық кредиттен аспайтын ҚБТ рұқсат етіледі. 

3. Білім беру саласындағы халықаралық шарттар (келісімдер) 

шеңберінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша ҚБТ-ны қолдана 

отырып, оқытуға рұқсат беру және ұйымдастыру тәртібін университет өзі 

айқындайды. 

 

 

 



 

 

 

Қашықтықтан  оқытылатын студенттердің (1 курс) білімін  бақылау 

үлгісі (лекциясы бар пәндерге)  

 
№ 

Бақылау түрлері 

Апталар Жалпы 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Семинар 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

2 СӨЖ   12    12   12   36 

3 Эссе жазу        24   24 

4 Тест          40 40 

5 Барлығы           200 

Бақылау жұмыстары (10 апта) 

200 

Жеке тапсырмалар (10 апта) 

Қорытынды емтихан 100 

 

 

Қашықтықтан  оқытылатын студенттердің (1 курс) білімін  бақылау 

үлгісі (лекциясы жоқ пәндерге)  

 
№ 

Бақылау түрлері 

Апталар Жалпы 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Семинар 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 130 

2 СӨЖ    20      20 40 

3 Эссе жазу        30   30 

4 Барлығы           200 

Бақылау жұмыстары (10 апта) 

200 

Жеке тапсырмалар (10 апта) 

Қорытынды емтихан 100 

 


